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Bokkalaset 2020

Hälsningar från arrangörerna:

Välkommen till Bokkalaset  
som firar 20-årsjubileum!  
Kalasets tema är ”Minnen”. 
Bokkalaset är ett samarbetsprojekt mellan Raseborgs stad, Västnyländska kultur-
samfundet och Ekenässällskapet. Temat anknyter denna gång till att Bokkalaset 
i år ordnas för tjugonde gången. När jubileum firas är det naturligt att minnas 
och reflektera över vad som hänt. Litteraturen ger oss läsare möjlighet att minnas 
händelser och fenomen som på ett eller annat sätt berört oss. Vi kan på det sättet 
fundera över vad det som författaren lyft fram betytt för oss personligen och hur 
det återspeglats i världen vi lever i. Att minnas är viktigt för det finns mycket 
som vi inte får glömma då vi vill medverka till en bättre framtid. I samband med 
kalaset ordnas också Barnens och de ungas Bokkalas. Vi vill nå de unga och 
erbjuda dem ett brett program i form av olika virtuella författarmöten, som ger 
skolelever inblick i hur litteraturen speglar oss människor och vår omgivning. På 
grund av coronaläget blir årets kalas till stor del virtuellt med ett antal liveinslag 
för en begränsad publik. Liveninspelningarna kan via strömning följas hemma 
och förhoppningsvis också på Karelia. Vi önskar att Bokkalasets programutbud, 
trots de speciella tiderna, skall bidra till reflektioner och intressanta diskussioner 
kring teman och känslor som utgör drivkraften för skapandet. 

Varmt välkomna till dagar med ett rikligt programutbud!

Tack till alla som stöder Bokkalaset  
och Barnens och de Ungas bokKalas

BOKKALASET 
Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns 
stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Kulturfonden för Finland och Danmark, 
Kulturfonden för Finland och Norge, Kulturfonden Island-Finland, Raseborgs 
stad, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska folkskolans vänner, 
Svenska kulturfonden, William Thurings stiftelse. 

BARNENS OCH DE UNGAS BOKKALAS 
Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Brita Maria Renlunds stiftelse, Eugéne, 
Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Karis-Pojo sparbanksstiftelse, Konstsam-
fundet, Kulturfonden för Finland och Island, Kulturfonden för Finland och Norge, 
Kulturfonden för Sverige och Finland, Raseborgs stad, Stiftelsen Emilie och 
Rudolf Gesellius stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, 
Taike/Centret för konstfrämjande, Tenala sparbanksstiftelse, Trygwe och Hjördis 
Nymans stiftelse, William Thurings stiftelse.

Följ med Bokkalaset på:       Bokkalaset i Ekenäs       @ Bokkalaset       www.bokkalaset.fi       #Bokkalaset

PROGRAMBLADET KALASMENY 

Texter: Sophie Kawecki, Birgitta Nyberg,  
Mona Salama m.fl.  
Formgivning: ADD / Christian Willför 
Upplaga: 9 000

Från vänster Annette Ström, Västnyländska kultursamfundet rf., Lotta Lerviks, 
kultursekreterare, Raseborgs stad, Mikael Enberg och Birgitta Nyberg, Ekenäs
sällskapet rf. och Mona Salama, marknadsföringsansvarig. 

Vi uppmuntrar
barn och ungdomar 

att läsa
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Journalisten Tove Virta har satt sig in i livet på 
Ekåsens mentalsjukhus, ur både patienternas och 
personalens synvinkel. Arbetet utmynnar i en 
bok med titeln Röster från Ekåsen – 100 år av be-
rättelser från ett mentalsjukhus.  

– Boken innehåller både fakta och berättelser. Det 
mesta är skrivet av mig, men en del personer har ock-
så bidragit med egna texter. Flera tiotal röster kommer 
till tals. Tyvärr hann jag aldrig få Claes Anderssons 
text innan han gick bort, berättar Tove. 

– Jag har också kunnat använda mig av två gamla 
intervjuer, där en av de intervjuade hade arbetat på 
Ekåsen ända sedan sjukhuset öppnade. Det var fan-
tastiskt fint.

Sjukhuset grundades 1924 och stängdes vid års-
skiftet 2016–2017, så det är nästan 100 år som ska 
täckas. 

– När jag grävt i materialet och intervjuat perso-
nal och patienter har jag märkt hur mycket som hänt 
med både mentalsjukvården och samhället under 
denna tidsperiod. Ett par exempel är du-reformen 
och blandade avdelningar med både kvinnor och 
män, säger Tove.

Huvudbyggnaden på det forna sjukhusområdet är 
numera stadshus i Raseborg. Under sjukhusets stor-
hetstid var Ekåsen något av ett samhälle i samhället.

– Det fanns en stark Ekåsenanda där. Personalen 
höll ihop i vått och torrt, också på fritiden, berättar 
Tove.

På området har det även funnits en hel del aktivite-
ter som kan låta obekanta för oss i dag, eller vad sägs 
om vide- och tobaksodling, väveri samt tillverkning 
av korgar och kuvert?

Att samla in materialet har inte varit oproblema-
tiskt eftersom ämnet är känsligt och också delvis 
konfidentiellt. Allt material kunde därför inte tas 

Tove Virta

Röster från Ekåsen

med. En del är anonyma i boken och då har natur-
ligtvis också annan information anonymiserats så 
det inte ska gå att känna igen personen ifråga.

– De flesta har ställt sig positiva till bokprojektet 
och gärna berättat om sina minnen. Men sedan när 
de fått läsa vad de berättat har de dragit tillbaka viss 
information. Det blir en för stark upplevelse att få se 
det i skrift, säger Tove.

– Jag ville ge en så objektiv bild som möjligt av livet 
på Ekåsen. Berättelserna är naturligtvis subjektiva, 
men olika synsätt får komma fram. Det är också vik-

tigt att minnas att detta är en populärvetenskaplig 
bok, ingen historik. Det finns en historik som gavs ut 
år 1984 och den har jag använt mig av. Min bok ska 
inte klassas som en ny, regelrätt historik över mental-
sjukhusets verksamhetsår.

Tove Virta uppträder på Kulturhuset Karelias scen 
fredag 6.11 kl. 10.10. Bokpresentationen live-
strömmas. Hon gör också virtuella skolbesök i 
gymnasierna.

liv och konst

raseborgsmuseum.fi
Gustav Wasas gata 11, Ekenäs

RASEBORGS MUSEUM

frimanresor.fi
Sandövägen 23,10900 Hangö

Tel Bussar  019 - 248 1004
Tel Resor   019 - 248 1090
info@frimanresor.fi

RESOR

karistelefon.fi

Nytta och nöje med 
blixtsnabb hastighet!

3



Bokkalaset 2020

Otto Gabrielsson (f. 1981) deltar i årets Bokkalas 
med sin bok Vildhavre: sista brevet till pappa.  
I boken vänder han sig till sin pappa Jörn Donner, 
bearbetar sitt förhållande till honom och berättar 
hur detta format honom som människa. Fadern, 
som inte ville veta av sonen, hann inte ta del av 
boken, men ämnet berör många.

Att skriva boken har varit en emotionell skrivprocess 
för Otto. 

– Jag behövde skriva för att hantera den relation 
jag hade till pappa. Jag behövde skriva för att gå vi-
dare från ett i grunden stört förhållande. Under den 
processen såg jag mycket hos mig själv. Det var ett 
grävande och upptäckande som även var väldigt un-
derhållande. Svärtan i livet är en sådan tillgång. Det 
finns en komisk och skön sida i alla tillstånd. 

Sista brevet  
till pappa

Otto bryr sig inte så mycket om vilken respons 
boken får, eftersom han upplevt skrivandet som mer 
än en bok eller ett brev.

– Det har inte haft särskilt stor betydelse vad recen-
senterna skriver. Jag har gillat de största hyllningar-
na och de fetaste smällarna mest. Allt där emellan 
har jag inte lagt märke till. 

Att vara en utomäktenskaplig son till en känd per-
son har format Ottos liv. Han ser ändå positivt på 
framtiden.

– Jag tror att det är omöjligt att inte påverkas av 
en far som inte tycker om en och som betraktar en 
som ett ”misstag” och som ”framtidslös”. På något 
sätt blir man skadad. Det är oundvikligt. Samtidigt 
är det viktigt att gå vidare och det är det jag gör nu. 
Jag försöker omfamna livet och se vilken ära det är 
att leva. 

Foto: Alison de MarsOtto Gabrielsson

Bokkalasets tema är ”minnen”. 
– Minnen kan ju verkligen härja, också långt efter 
ett visst skeende. Samtidigt gäller det att retroaktivt    
konvertera svåra minnen och se till vilka förutsätt-
ningar en hade – som alla hade. Jag är egentligen de-
terminist. Om man tittar bakåt får det mig att känna 
lugn: det kunde bara vara på ett visst sätt och det var 
som det var.

Otto har fått mersmak av skrivandet och tänker 
fortsätta skriva böcker.

– Självklart ska jag försöka med ännu en bok. Just 
nu skriver jag en om mitt förhållande till arbete.

Otto intervjuas virtuellt lördag 7.11 kl. 15.
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– Boken utgår från Kenneth Eriksson; hans yrke, 
hans person, bakgrund och de brott han stött på 
under sin karriär. Skrivprocessen var ett ganska ut-
manande arbete, eftersom jag ville faktagranska allt 
innan jag tog med något. Som exempel kan nämnas 
ett kort stycke om de möjligheter polisen förr hade 
att extraknäcka. Det krävdes slutligen två dagars hel-
tidsarbete för att verifiera när och hur den rätten för-
ändrades, berättar Jeanette.

– Det var inte heller lätt att gallra bort en mängd 
väldigt intressanta fall. Vi ville ha specifikt fokus 
på de sexrelaterade brottshärvor som Kenneth varit 
inblandad i, eftersom det är genom dem han blivit 
känd för en bredare allmänhet.

 Har det varit en balansgång mellan att berätta för 
mycket och tillräckligt mycket?

– På det stora hela var det ganska enkelt att återge 
beskrivningar av så kallad traditionell brottslighet. 
Men då vi började gå igenom det material som hand-

Hård mot  
de hårda

Jeanette Björkqvist

Kenneth Eriksson

lade om grovt koppleri och människohandel, så blev 
det krångligare. Offren har farit väldigt illa, ligorna 
har varit synnerligen brutala och då blir det alltid en 
svår balansgång att berätta tillräckligt för att folk ska 
förstå vilken vidrig brottslighet det handlar om utan 
att kränka eller avslöja för mycket.

Jeanette ser fram emot Bokkalaset och tror att bok-
en kommer att nå olika läsare.

– Jag hoppas att det här är en bok som kan intresse-
ra både dem som är intresserade av polisböcker och 
dem som är intresserade av samhälleliga skeenden, 
som på många sätt berör oss alla. Det är dessutom 
första gången några av de mest omtalade sexuellt re-
laterade brottsfallen i Finland återges i en och samma 
bok.

Jeanette och Kenneth samtalar kring boken  
virtuellt lördag 7.11 kl. 10.

Foton: Otto Virtanen

Foto: Niklas Sandström

Journalisten Jeanette Björkqvist deltar i Bokkalaset tillsammans med polisen Kenneth Eriksson.  
De berättar om sin bok Hård mot de hårda. True crime – en bok om brott. Den utkommer även  
på finska.

Ö P P E T  /  A U K I :

M Å  1 1 - 1 5  M A

L U N C H  1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0

L Ö  1 4 - 2 4  L A

Á  L A  C A R T E  1 4 : 0 0 - 2 1 : 3 0

N O R R A  S T R A N D G A T A N  7

B I S T R O @ H O I J E R S . F I  |  0 4 6 5 5 5 4 9 7 3  |  H O I J E R S . F I

T I - T O  1 1 - 2 2  T I - T O

L U N C H  1 1 - 1 5  |  Á  L A  C A R T E  1 5 : 3 0 - 2 1 : 3 0

F R E  1 1 - 2 4  P E

L U N C H  1 1 - 1 5  |  Á  L A  C A R T E  1 5 : 3 0 - 2 1 : 3 0

A n  i d y l l i c  d i n i n g  e x p e r i e n c e !

b i s t r o _ h o i j e r s

h o i j e r s

Ann-Luise Bertell
Skådespelaren, regissören och författaren Ann-Luise Bertell debuterade 
som poet 1997 och har sedan dess skrivit texter inom olika genrer.  

Vänd om min längtan var hennes första roman. Den fick ett varmt mottagande 
och erhöll bland annat Svenska Yles litteraturpris 2016. På Bokkalaset är hon 
aktuell med Heiman som är en släktkrönika med handlingen förlagd till Öster-
botten.

– Boken baserar sig på släkthistorier och muntliga berättelser och minnen som 
delats med mig av mina släktingar under hela mitt liv.  

Huvudpersonen är en man som kunde ha varit min farfar, men som till stor 
del är en fiktiv person jag har diktat ihop. Jag har alltid fascinerats av historia 
och speciellt av historier som är en sorts hjälteberättelser, men som när man be-
traktar dem på nära håll är ganska sorgliga. Jag ville att dessa berättelser skulle 
dokumenteras för mina barns skull och det är också en berättelse om varför vi 
blir som vi blir, säger Ann-Luise.

Heiman är resultatet av en längre skrivprocess.
– Jag hade länge tänkt på att skriva boken, och skrev den sedan under två och 

ett halvt års tid.
Ann-Luise Bertell känner ett behov av att nedteckna minnen.
– Jag har alltid haft ett stort behov av att uttrycka mig. Jag har alltid skrivit och 

skriver också nu. Jag utgår i nästan allt från minnen, som sedan kan utvecklas 
och bli något annat, som de ju också blir i verkligheten.
Ann-Luise intervjuas virtuellt lördag 7.11. kl. 11
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Åländska författaren Sonja Nordenswan, född 1958 i Ekenäs, deltar  
i årets Bokkalas med sin nya bok A. Lena Persons hjärtehotell. 
Sonja Nordenswan har jobbat i flera år med boken.

– Jag påbörjade arbetet med A. Lena Persons hjärtehotell för 7–8 år sedan, 
skickade runt den till olika förlag och blev refuserad. Jag gav ändå inte upp 
eftersom jag trodde på den; det gällde bara att hitta rätt form för min be-
rättelse. Efter en del bearbetning blev manuset antaget av mitt nuvarande 
förlag, Litorale.  

Sonja finner mycket inspiration i musik.
– Det här märks särskilt tydligt i den här romanen där jag till en del har 

låtit texter i några pop-/rocklåtar ligga till grund för händelserna i boken. 
Men också i mina övriga böcker har musiken inspirerat mig och fått ta plats. 
Jag inspireras också av människoöden som jag hittat när jag släktforskat, av 
platser som jag har besökt eller främmande människor som jag har iakttagit. 
Jag älskar forskningsarbetet!  

Bokkalasets tema ”minnen” passar bra in på Sonjas författarskap.
– Jag använder mig mycket av mina egna minnen i mitt författarskap, men 

allt jag skriver är inte minnen. Det är lustigt att läsarna, i synnerhet de som 
är bekanta med mig, ibland tror att allt det jag skriver är självupplevt och 
därför blir oroliga över vilka hemskheter jag har gått igenom.

Sonja uppträder på Kulturhuset Karelias scen fredag 6.11 kl. 13. Intervjun liveströmmas. 

Sonja 
Nordenswan

Minnen är viktiga när jag skriver
Irland har en speciell plats i Sonjas hjärta och har inspirerat henne till två 
romaner. En tredje är under arbete.

– Just nu håller jag på med en historisk roman som utspelar sig där på 
1920-talet, men också på Åland. Den ska heta Till stoft för vinden och är en 
helt fristående roman. Den har kopplingar till de två föregående eftersom 
vissa karaktärer återkommer i den här. Romanen är tänkt att publiceras la-
gom till firandet av Ålands 100 år av självstyre, vilket börjar nästa år. Det 
finns många likheter mellan Ålandsfrågan och Irlands delning, och många 
likheter mellan Irlands och Finlands historia. 

Sonja deltar i år för första gången i Bokkalaset, trots att hon själv har rötterna 
i Ekenäs.

– Jag hade faktiskt hoppats på att en dag få en inbjudan till Bokkalaset i 
Ekenäs och därför blev jag mycket glad när den kom! Ekenäs finns för alltid 
i mitt hjärta; det var där jag föddes och där jag tillbringade mycket tid i min 
barn- och ungdom hos min farmor och farfar. Jag har nu varit verksam som 
författare i ganska många år, men är man utgiven på ett litet förlag är det 
svårare att få synlighet. Att medverka i Bokkalaset kanske gör att jag blir lite 
mer bekant för de finlandssvenska läsarna. 

Foto: Niclas Stjärnfelt

Karin Smirnoff deltar i Bokkalaset med boken Sen for jag hem som är 
del 3 i Janakippotrilogin. 

– Sen for jag hem är den avslutande delen, men jag har lite svårt att se den 
som ett avslut. Janakippo finns fortfarande väldigt aktiv inom mig. Det är 
lite svårt att avfärda henne, helt enkelt, säger Karin.

Berättelserna är inte planerade i förväg, utan föds under skrivprocessen.
– Jag flödesskriver. Berättelserna kommer i skrivande stund. Jag planerar 

inget och har ingen särskild agenda. När manuset är klart låter jag proffsiga 
lektörer läsa och sedan redigerar jag ungefär lika länge som boken tar att 
skriva, cirka 3 månader.

Bokkalasets tema ”minnen” passar bra ihop med Janakippotrilogin.

Karin intervjuas virtuellt lördag 7.11 kl. 16.

Karin
Smirnoff

Sen for jag hem
– Janakippotrilogin hanterar många minnen. Hur man ska förhålla sig till 

dem, vad är sant och vad är inte sant? Vem säger vad och varför? Janakippo 
konfronteras med sina fragmentariska minnen och tar omgivningen till hjälp.

Just nu skriver Karin vidare på ett verk som hon påbörjat tidigare.
– Jag skriver på böcker i två delar som jag påbörjade innan jag skrev Jag 

for ner till bror. De är en sorts barndomsberättelse om vänskapen mellan en 
musiklärare och tre barn. I del två har barnen blivit vuxna.  

Karin ser fram emot Bokkalaset.
– Var i Vasa förra året. Jag gillar verkligen Finland. Det är som Sverige på 

80-talet – i mina ögon den bästa tiden någonsin. Jag ser fram emot att träffa 
andra författare och eventuella läsare, även om det blir virtuellt den här gång-
en, säger Karin.

Foto: Bokförlaget Polaris

Följ med Bokkalaset på:       Bokkalaset i Ekenäs       @ Bokkalaset       www.bokkalaset.fi       #Bokkalaset
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Foto: Niklas Sandström

Kjell presenterar sin senaste bok på fredag 6.11 kl. 14 (Virtuellt)
Kjell Westö är en av Finlands främsta författare. För sin roman Den svavelgula himlen 
(2017) fick han Svenska Litteratursällskapets största utmärkelse, Karl Emil Tollanders 
pris. Till hans senaste böcker hör brevboken 7+7, Brev i en orolig tid (2019), som 
han skrev tillsammans med författaren Juha Itkonen. Den nya romanen Tritonus – 
En skärgårdshistoria utkom hösten 2020. En modern och oemotståndlig roman om 
musik och gemenskap, framgång och ensamhet. Berättelsen pendlar mellan har-
moni och dissonans, i sökandet efter svaren på några akuta frågor: hur kan vi leva 
tillsammans i en tid som vår som nyss genomlevt en dödlig pandemi?

Kjell  
Westö 

Milja berättar om sin bok på lördag 7.11 kl. 12 (Virtuellt)
Milja Sarkola är en tvåspråkig teaterregissör och dramatiker, bosatt i Helsingfors. 
Hon är bland annat känd för pjäser som Harriet, I Would Prefer Not To, Allt som 
sägs och Perheenjäsen. År 2017 tilldelades hon det Boismanska dramatikerpriset 
och 2019 utsågs hon till årets konstnär i Helsingfors. Milja Sarkola tar i sin debut-
roman Mitt Kapital lysande avskalat och utan att moralisera upp rikedom – mätt 
i pengar och övrigt kapital – och dess inverkan på människor och deras inbördes 
relationer.

Foto: Jarkko Mikkonen

Milja  
Sarkola

Kjell uppträder tillsammans med Nalle Lindqvist på Kulturhuset Karelia på  
fredag 6.11 kl. 12. Samtalet liveströmmas.
Musikredaktören och musikern Kjell Ekholm utkommer i höst med en ny bok med 
titeln Nalle Lindqvist – Krögarkungen som aldrig gav upp. Nalle Lindqvist startade 
diskotek Gnägget och ägde under en period sex krogar. Sedan kom den stora smällen 
i form av en konkurs som gjorde att han miste allt han ägde. Det nya Strandhotellet 
samt bilmuseét var hans livsverk och över en natt var allt borta. Men han har aldrig 
gett upp och snabbt hade han en ny businessidé.

Kjell 
Ekholm

Juha presenterar sin senaste roman på lördag 7.11 kl. 13 (Virtuellt)
Juha Itkonen är en av Finlands främsta författare. Itkonens debutroman Myöhempien 
aikojen pyhiä (2003) kandiderade för Finlandiapriset. Romanen Anna minun rakas
taa enemmän (2005) gavs ut på Albert Bonniers förlag i Sverige med titeln Låt mig 
älska mer. I Finland fick Itkonen Statens litteraturpris för boken. Hittills har Itkonen 
gett ut åtta romaner, en fackbok och en barnbok. Hans senaste verk på svenska är 
brevboken 7+7, Brev i en orolig tid som han skrev tillsammans med Kjell Westö. Allt 
ett under är Itkonens autofiktiva roman om hur vardagen måste fortsätta även om 
man lever i ett undantagstillstånd. Boken är nominerad till Nordiska Rådets Litte-
raturpris 2020. 

Foto: Laura Malmivaara

Juha 
Itkonen

Vigdis intervjuas virtuellt på lördag 7.11 kl. 17 (Virtuellt)
Vigdis Hjorth, en av Norges mest älskade nutida författare, blev välkänd för en 
svensk publik med succéromanen Arv och miljö, om en arvstvist i en familj. Även 
om boken är en roman väckte den frågor om vem som har tolkningsföreträde då 
familjemedlemmars minnen går isär. Den senaste av hennes böcker som översatts 
till svenska, Lärarinnans sång (2020), är ett psykologiskt drama om en kvinna som 
tvingas till självrannsakan. Hjorth avtäcker med stor precision vad som händer när 
slöjan dras av och en människa står inför sig själv, utan mask och kanske för första 
gången utan språk.

Foto: Agnete Brun

Vigdis 
Hjort

Foto: Cata Portin

Merete intervjuas på fredag 6.11 kl. 15 (Virtuellt)
Merete Mazzarella är författare och litteraturvetare. Åren 1998–2008 var hon pro-
fessor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Mazzarella debuterade år 1979 
med den självbiografiska boken Först sålde de pianot. Hon skriver helst essäer och 
har en förmåga att göra också det alldagliga intressant. Merete är aktuell med boken 
Skulle vi alla kunna samsas? Essäer om vår samtid som utkom våren 2020. 

Merete  
Mazzarella

7



Bokkalaset 2020

Villa Kolkis vänner

19–23 GREKISK AFTON  
”Ελληνική βραδιά”  
PÅ RESTAURANG FYREN
Du kan boka plats direkt via fyren@ghfyren.fi. Priset som omfattar  
en grekisk buffé och musik av Bouzouki Mou är 40 €. 

 ■ Restaurant GH Fyren lördag 7.11 kl. 15 och 19.

Raseborgs Natur rf.

SÖDRA FINLANDS KUSTHAV
Filmen Södra Finlands Kusthav är producerad av Gustav Munsterhjelm på 
uppdrag av det havsekologiska projektet Havsmanualen. Filmen beskriver 
vårt brackvattenhav längs södra Finlands kust. I dokumentet bekantar vi 
oss med skärgården med en viss tonvikt på miljöfrågor samt förhållandena 
under ytan. I filmen beskrivs också reningsmetoder för avloppsvatten. 
Filmen är 21 min lång.

 ■ Galleri Perspektivet torsdag 5.11 kl. 18

Villa Kolkis vänner

MINNEN FRÅN SIWA OASEN OCH 
GREKISK AFTON     
15.00–17.00 Seminarium
Virtuell vandring genom Medelhavsmuseets utställning om Siwa Oasen 
med intendent Sofia Häggman som berättar om magiska mönster och 
symbolernas betydelse. Efter vandringen följer diskussion med Hägg-
man via bildskärm. 
Fil.dr Sofia Häggman är historiker och egyptolog vid Medelhavsmuseet i 
Stockholm. Hon bor sedan många år periodvis i Egypten, där hon ägnar 
sig åt kulturarvsprojekt och dadelodling. Hennes forskningsintresse är 
människor och samhälle i Egypten, i såväl faraonsk som modern tid

Framtida resemål i Grekland och tankar kring biografin om Göran 
Schildt. 
Författare Monika Fagerholm och historiker Sture Lindholm berättar om 
vilka workshopar och aktiviteter föreningen planerar på Leros för år 2021. 
Monika Fagerholm berättar också om vilka tankar FD Henrik Knifs bio-
grafi om Göran Schildt har väckt hos henne. Biografin utkom i september 
och kan köpas under seminariet till rabatterat pris.
Seminariet hålls i GH Fyrens kabinett, platsantalet är begränsat till 20 för  
att kunna hålla tillräckligt avstånd i publiken. Fritt inträde.

Emmaus Westervik

BOKREA
Under rean kan du köpa 10 böcker  
för 2 euro. På lördag får du också  
fynda i vår bokkällare!

 ■ Emmaus Westervik,  
Haugesundsvägen 18,  
lördag 7.11 kl. 10–14

Ekenäsnejdens svenska församling

SOFIA TORVALDS I ETT PERSONLIGT 
SAMTAL MED KYRKOHERDE ANDERS 
LINDSTRÖM
Den redan mångåriga traditionen i bokkalastider, där kyrkoherde Anders 
Lindström är värd för en inbjuden författargäst, fortsätter. I år är det för-
fattaren och redaktören Sofia Torvalds som bjudits in till ett personligt och 
berörande samtal utgående från hennes senaste bok Ångestgudinnan, som 
utkom 2019. 

Samtalet videofilmas och sänds efteråt i Youtubekanalen Ekenäsnejdens 
församling. Videon nås också via www.ekenasnejdensforsamling.fi. 

 ■ Ekenäs församlingshem torsdag 5.11 kl. 19. Musikprogram och servering.

Foto: Cata Portin

LITTERÄR HÖGMÄSSA 
I högmässan predikar professorn och tidigare 
biskopen i Borgå Björn Vikström och kyrko-
herde Anders Lindström är liturg. För musiken 
svarar kantor Inkeri Aittola. Sångsolister är  
Filip Werthmann och Marja Kyllönen.
Högmässan radieras.

För att förhindra smittspridning uppmanar vi alla att hålla avstånd och fästa särskild vikt 
vid handhygienen. Den som har förkylningssymptom bör stanna hemma. I Ekenäs försam-
lingshem vill vi på detta sätt trygga säkerheten för 50 personer och i Ekenäs kyrka för 250.

Edith Södergran-sällskapet

MELLAN ÖST OCH VÄST.  
TITO COLLIANDERS GRÄNS-
ÖVERSKRIDANDE RESA 
Varför utövar det karelska landskapet en sådan 
dragningskraft på de finlandssvenska modernisterna?  
Hur bygger Colliander de andliga broarna mellan 
Finland och Ryssland? Vad gör Colliander till Fin-
lands Dostojevskij? Olga Engfelt föreläser.

Edith Södergran-sällskapet är en litterär förening med främsta syfte att främja 
intresset för poeten Edith Södergran, öka kännedomen om hennes diktning och 
den finlandssvenska modernismen. Sällskapet bevakar nyheter kring musik, teater, 
litteratur, konst och händelser som har sitt ursprung i Södergrans diktning och 
är verksamt på svenska i Finland och Sverige.

 ■ Ekenäs bibliotek, Svalan, lördag 7.11 kl. 11–11.45.
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Bio Forum

TOVE
Helsingfors, 1945. Kriget är slut och konstnären Tove Jansson är fylld av 
en känsla av frihet både i sin konst och i sitt sociala liv. Modern konst, 
vilda fester och en öppen relation med den gifte politikern Atos Wirtanen; 
hennes okonventionella liv och politiska åsikter ställer Tove på kant med 
sin strikta skulptörfaders ideal. Toves längtan efter frihet prövas när hon 
träffar teaterregissören Vivica Bandler. Hennes kärlek för Vivica är elek-
trisk och allomfattande, men Tove börjar inse att den kärlek hon verkligen 
längtar efter måste vara besvarad.

 ■ Bio Forum söndag 8.11 kl. 14.30

Före filmen visas berättar huvudrollsinnehavaren Alma Pöysti om  
skådespelararbetet bakom filmen. Filmen börjar kl. 15.00. 

Foto: Samu Kuokkanen

Ekenäs museivänner

ETT 80-ÅRIGT MANUSKRIPT  
VÄCKTES TILL LIV
Storfurstendömet Finland i början av 1900-talet var ett helt annat land än 
det högteknologiska välfärds-Finland vi lever i idag. Inte minst efterkrigs-
tidens snabba samhällsutveckling och den moderna kulturens många av-
lagringar skymmer sikten bakåt och, i värsta fall, förringar och förenklar 
historiska förlopp som berör oss alla, direkt eller indirekt. Erik Jernströms 
bok Jägarbataljonen 27 och Finlands frihetskamp ger inte bara en mång-
facetterad bild av ett dramatiskt händelseförlopp i början av 1900-talet 
utan också ett synnerligen personligt dokument som med stilistisk själv-
säkerhet avslöjar vad som låg fördolt inte bara i vapenrockens självklara 
insignier men framförallt långt under krigarens hud.   

Redaktören Magnus Mao Lindholm berättar om boken som hans mor-
far skrev redan 1939 men vars utgivning stoppades av kriget. Efter kriget 
föll manuset i glömska och överlämnades så småningom till Riksarkivet. 
Manuset utkom i bokform först hösten 2019, nu kompletterat med ett åttio-
tal fotografier, ett nytt förord och en längre epilog där redaktören fram-
förallt målar upp bilden av Erik Jernström som äkta hälft och far till fem 
barn. Boken avslutas med en beskrivning av jägaröverstens lyriska intresse 
och hans humanistiska livssyn.  

 ■ Sigurd Snåresalen söndag 8.11 kl 14. Programmet videofilmas och finns  
tillgängligt på Bokkalasets YouTube-kanal. 

Pro Artibus

PLANTERADE HEMLIGHETER
Pro Artibus bjuder Bokkalasets publik att delta i en konstakt vid Galleri 
Elverket. 

Gräv ner en hemlighet på Elverkets gård och se den blomma upp på våren. 
Vi har reserverat ett urval blomlökar för våra besökare att plantera ner 
tillsammans med sin hemlighet.
Möjlighet att plantera sin hemlighet på Elverkets gård kl. 11–17.
Visningar av utställningen Samlade hemligheter kl. 12, 14 och 16.

 ■ Elverket fredag 6.11 kl. 11–17

arr. Åbo Svenska Teater

ALLT SOM ÄR UNDERBART
Allt som är underbart är en berättelse om vårt behov av varandra, om att 
kunna be om hjälp. Om att det alltid finns en väg framåt. Om kärleken 
till musik. Och speciellt vinyler. Allt som är underbart är en humoris-
tisk och gripande monolog. Den framförs av teaterns publikfavorit Bror  
”Boysi” Öster lund, som i växelverkan med publiken varje gång skapar en 
unik före ställning. Biljetter á 20 euro. Bokning via ÅST 02 277 7377 eller 
biljetter@abosvenskateater.fi. Förköp även via Lippu.fi

 ■ Ekenäs bibliotek, fredag 6.11 kl. 14.00–15.15 

Kulturhuset Karelia

MATHIAS SANDBERG TRIO
Jazzgitarristen och kompositören Mathias Sandberg är en av landets mest 
aktiva freelance-musiker. Efter studier på Manhattan School of Music i 
New York och Berklee College of Music i Boston har Sandberg turnerat på 
bägge sidor om Atlanten och jobbat med artister som Georg Riedel, Pierre 
Swärd, Peter Asplund, Nick Mancini, Jukka Eskola, Teppo Mäkynen och 
Manuel Dunkel.
Mathias Sandberg, gitarr, Zacharias Holmkvist, bas, Stefan Brokvist, trummor

 ■ Kulturhuset Karelia torsdag 5.11 kl. 19

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs rf.

BREVLÄSNING  
MED HELENE
Kom och ta del av Helene Schjerfbecks brev i en  
stämningsfull miljö! Helene gestaltas av Anne  
Ingman. Efter brevläsningen är det möjligt att  
stanna kvar en stund och njuta av en kopp kaffe  
och något tilltugg framför brasan.

 ■ Café Schjerfbeck söndag 8.11 kl. 11.30. Programmet videofilmas och finns  
tillgängligt på Bokkalasets YouTube-kanal.
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TORSDAG 5.11
UTSTÄLLNING I GALLERI PERSPEKTIVET
TOVE OCH HAVETS TJUSNING
Som en del av samarbetet kring #VÅRTHAV-kampanjen visar Bokkalaset  
en utställning som belyser Toves liv i skärgården.

DOKUMENTÄRFILMEN SÖDRA FINLANDS KUSTHAV
18.00 GALLERI PERSPEKTIVET
I dokumentet bekantar vi oss med skärgården med en viss tonvikt på  
miljö frågor samt förhållandena under ytan. 
arr. Raseborgs Natur rf.

SOFIA TORVALDS I ETT PERSONLIGT SAMTAL MED KYRKOHERDE 
ANDERS LINDSTRÖM
19.00 EKENÄS FÖRSAMLINGSHEM
Kyrkoherde Anders Lindström samtalar med författaren och redaktören Sofia 
Torvalds om hennes senaste bok Ångestgudinnan. Musikprogram och servering.
arr. Ekenäsnejdens svenska församling

MATIAS SANDBERG TRIO
19.00–21.00 KULTURHUSET KARELIA
arr. Kulturhuset Karelia

DIGITALT INSLAG – Finns tillgängligt på Bokkalasets YouTube-kanal  
från början av november
INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö. MINORITETSKRISEN I NY 
FINLANDSSVENSK BARNLITTERATUR.
Elisabeth Sandelin, författare, fil. mag. 
Gerd-Peter Löcke, ordförande för Nylands litteraturförening r.f.,  
publicist samt en representant för minoritetsfrågor 
arr. Nylands litteraturförening r.f. 

PODDSOFFAN
Medverkande i poddsoffan är den svenske författaren Michael Wiander, 
känd för sina Dexter-böcker och vetenskapsjournalisten Marcus Rosen-
lund som samtalar med Larson Österberg från SlowCity-podcast.  
Programmet finns tillgängligt från början av november på  
soundcloud.com/slowcitypodcast. Intervjuerna publiceras också  
på Bokkalasets Facebooksida.

EKÅSEN MUSEUM
5.11–9.11 EKENÄS BIBLIOTEK
HUS museiutskotts miniutställning med föremål och bilder  
från Ekåsens museums samling.
arr. HUS museitutskott

FREDAG 6.11
10.00–17.00 KULTURHUSET KARELIA 
*Programmet liveströmmas i samarbete med Yle Västnyland.
Konferencier: Pia-Maria Lehtola.
Carolina Wendelin medverkar med sång mellan författarsamtalen.

10.00 BOKKALASET ÖPPNAS*
Linnéa Henriksson, ordförande i Raseborgs stadsfullmäktige

10.10 RÖSTER FRÅN EKÅSEN – 100 ÅR AV BERÄTTELSER FRÅN  
ETT MENTALSJUKHUS*
Tove Virta samtalar med Monika Fagerholm 

11.00 STORSTREJKEN I EKENÄS ÅR 1905 – DEN SJUNGANDE 
REVOLUTIONEN*
Magnus Cederlöf samtalar med Matias Kaihovirta

12.00 NALLE LINDQVIST – KRÖGARKUNGEN SOM ALDRIG GAV UPP* 
Kjell Ekholm samtalar med Nalle Lindqvist

13.00 A. LENA PERSONS HJÄRTEHOTELL*
Sonja Nordenswan samtalar med Pia-Maria Lehtola

TRITONUS
14.00 VIRTUELLT FÖRFATTARSAMTAL
Kjell Westö samtalar med Tapani Ritamäki.

SKULLE VI ALLA KUNNA SAMSAS?
15.00 VIRTUELLT FÖRFATTARSAMTAL
Merete Mazzarella samtalar med Martin Welander 

16.00 SPRÅK, SPRÅK, SPRÅK
Leif Höckerstedt presenterar sin bok. Bokpresentationen liveströmmas.

Ifall restriktionerna tillåter kan programmet följas på plats.

PLANTERADE HEMLIGHETER
11.00–17.00 PRO ARTIBUS
arr. Pro Artibus rf.

ALLT SOM ÄR UNDERBART
14.00–15.15 EKENÄS BIBLIOTEK
arr. Åbo Svenska Teater

Program 5–9.11.2020

Bokkalaset 2020
1. Kulturhuset Karelia, Skillnadsgatan 11
2. Ekenäs bibliotek och Sigurd Snåresalen, Raseborgsvägen 8
3. Församlingshemmet, Larssonsvägen 1
4. Pro Artibus, Gustav Wasas gata 11
5. Ekenäs kyrka, Stora Kyrkogatan 18
6. Café Schjerfbeck, Rådhustorget 8
7. Bio Forum, Helene Schjerfbecks gata 5 
8. Restaurant GH Fyren, Norra Strandgatan 12
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LÖRDAG 7.11
10.00–18.00 KULTURHUSET KARELIA
Ifall restriktionerna tillåter kan programmet följas på  
Kulturhuset Karelias skärm.

FÖRFATTARSAMTALEN KL. 10–18 SÄNDS VIRTUELLT 
Konferencier: Pia-Maria Lehtola 
Emma Raunio medverkar med sång mellan författarsamtalen

10.00 HÅRD MOT DE HÅRDA    
Jeanette Björkqvist och Kenneth Eriksson samtalar kring sin bok om brott

11.00 HEIMAN
Ann-Luise Bertell samtalar med Andrea Svanbäck

12.00 MITT KAPITAL
Milja Sarkola samtalar med Andrea Svanbäck

13.00 ALLT ETT UNDER
Juha Itkonen samtalar med Fredrik Rahka

14.00 KÄRLEKEN ÄR ETT TAMDJUR
Peter Sandström samtalar med Anna Friman 

15.00 VILDHAVRE – SISTA BREVET TILL PAPPA
Otto Gabrielsson samtalar med Anna Friman 

16.00 SEN FOR JAG HEM
Karin Smirnoff samtalar med Pia-Maria Lehtola 

17.00 ARV OCH MILJÖ
Vigdis Hjort samtalar med Eva Kela 
Samtalet bandas in på förhand och finns tillgängligt på Bokkalasets  
YouTube-kanal. 

BOKREA PÅ EMMAUS WESTERVIK
Emmaus Westervik, Haugesundsvägen 18, lördag 7.11 kl. 10–14
Under rean kan du köpa 10 böcker för 2 euro. På lördag får du också fynda  
i vår bokkällare!

MELLAN ÖST OCH VÄST.  
TITO COLLIANDERS GRÄNSÖVERSKRIDANDE RESA
11.00 EKENÄS BIBLIOTEK, Svalan
Olga Engfelt föreläser
arr. Edith Södergransällskapet

KALASLÖRDAG
11.00–14.00 EKENÄS BIBLIOTEK, BARNAVDELNINGEN
Non-stop sagoprogram och pyssel med temat  
mumin med Lisa Strömsholm och Maria Sundell.
arr. Barnens och de ungas Bokkalas och  
Ekenäs bibliotek 

MINNEN FRÅN SIWA OASEN
15.00–17.00 RESTAURANG GH FYREN
arr. Villa Kolkis Vänner rf. 

GREKISK AFTON ”Ελληνική βραδιά” 
19.00–23.00 RESTAURANG GH FYREN
arr. Villa Kolkis Vänner rf.

Program 5–9.11.2020
SÖNDAG 8.11

HÖGMÄSSA
10.00 EKENÄS KYRKA
I högmässan predikar professorn och tidigare biskopen i Borgå Björn Vikström 
och kyrkoherde Anders Lindström fungerar som liturg. För musiken svarar 
kantor Inkeri Aittola. Sångsolister är Filip Werthmann och Marja Kyllönen. 
Högmässan radieras.
arr. Ekenäsnejdens svenska församling

BREVLÄSNING MED HELENE
11.30 CAFÉ SCHJERFBECK
Anne Ingman
Programmet videofilmas och finns tillgängligt på Bokkalasets YouTube-kanal.
arr. Schjerfbecksällskapet i Ekenäs rf. 

27 JÄGARBATALJONEN OCH FINLANDS FRIHETSKAMP
14.00 SIGURD SNÅRESALEN
Magnus Mao Lindholm
Programmet videofilmas och finns tillgängligt på Bokkalasets YouTube-kanal.
arr. Ekenäs museivänner rf.

FILMEN TOVE
14.30 BIO FORUM
Alma Pöysti berättar om inspelningen av filmen Tove.  
Filmen börjar klockan 15.00.

MÅNDAG 9.11
KURA SKYMNING
18.00 EKENÄS BIBLIOTEK
Årets Kura skymning firas traditionellt på Ekenäs bibliotek med högläsning  
ur Auður Ava Ólafsdóttirs roman Ärr.

Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
Följ oss på Facebook för eventuella ändringar. 

En stor del av Bokkalasets program erbjuds också virtuellt och du kan följa
med programmet på din dator, läsplatta eller mobiltelefon. Vissa inslag
liveströmmas och en del program videobandas och finns tillgängliga på
Bokkalasets YouTube-kanal.

Anvisningar gällande de virtuella sändningarna uppdateras på
Bokkalasets hemsida och Facebook-sida.

Gå in på
www.bokkalaset.fi eller
www.facebook.com/Bokkalaset
Där hittar du information om hur du kan se programmet.

Följ med Bokkalaset digitalt
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Foto: Marica Rosengård

Peter berättar om sin senaste bok på lördag 7.11 kl. 14. (Virtuellt)
Peter Sandström, finlandssvensk romanförfattare från Nykarleby är aktuell med 
Kärleken är ett tamdjur (2020). Boken handlar om en mans utmaningar när han 
närmar sig de 60, kroppen börjar klappa ihop och en förälder blivit en förvirrad 
åldring. Han frågar sig hur kärleken ska hanteras. Bland tidigare titlar hittas Trans
parente blanche (2014), Laudatur (2016), Mamma november (2018).  Författaren har 
erhållit Runebergspriset och nominerats till Nordiska rådets litteraturpris och Fin-
landiapriset.

Peter  
Sandström

Foto: Miikka Pirinen

Marcus deltar i Slowcity-poddens Bokkalasextra  
Podcasten finns på SoundClound.com
Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund är känd för det populärvetenskapliga 
radioprogrammet Kvanthopp som sänts sedan år 2005. I sin aktuella bok Mot stjär
norna. Strövtåg i universum (2020) presenterar han såväl planeterna i vårt solsystem 
som mer avlägsna stjärnor och rymdsonder. Tidigare har han givit ut boken Väder 
som förändrade världen (2018) och skrivit pjäsen Morfars Mauser (2019), som berättar 
om hans svåra barndomsupplevelser, om hur han mobbades i skolan.

Marcus 
Rosenlund

Foto: Samu Kuokkanen

Alma berättar om filmen och rollen som Tove på Bio Forum  
söndag 8.11 kl. 14.30 
Alma Pöysti är en prisbelönad finlandssvensk skådespelare, uppvuxen i Ekenäs och 
utbildad vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Hon spelar huvudrollen i den högaktu-
ella filmen om Tove Jansson (2020). Alma har varit verksam vid allt från Svenska 
teatern, Klockriketeatern till Finlands nationalteater och Stockholms stadsteater. 
Hon har tidigare också medverkat i flera filmer bl.a. Vuosaari och Där vi en gång 
gått.

Alma  
Pöysti

ATELJÉ – GALLERI 
PÅ KUNGSGATAN

Kungsgatan 3, Ekenäs
Tfn +358 457 342 94 95

olle@tornqvist.ax
 ollet49

Olle Törnqvist – bildkonstnär

Kultur för alla | Kulttuuria Kaikille
VRÄlskade

Premiär 2021karelia.huset.fi

ASTRA är en tidskrift, i pappersform 
och på nätet, som utgår ifrån queer, 
antirasistisk klimataktivistisk fem-
inism i alla dess former. Vi utmanar, 

upprör, uppmuntrar och uppmanar 
till förändring. Välkommen till en 
samhällsgranskande tidskrift full av 
kärlek, hopp och kamp!

ASTRA
S A M H Ä L L E  —  K U LT U R  —  F E M I N I S M

FÖR MER INFO, BESÖK 
OSS PÅ www.astra.fi

Det hemtrevliga vardagsrummet vid
Rådhustorget i Ekenäs
• Schjerfbeck-bakelse och annat sött och salt
• Guidade promenader i Helene Schjerfbecks  
 fotspår i Gamla stan i Ekenäs
• Helene Schjerfbeck-föreläsningar och -program
• Mötes-, fest- och utställningsmöjligheter

horisont.fi 
Beställ senast 22.11 så får du nr 4/2020 på köpet!
Prenumerationer: tidskriftscentralen.fi/prenumerera

Pris för  
år 2021

40 € 
Studerande 

25 €

Tidskrift för litteratur och kultur

 Grano gör det  enklare 

www.grano.fi

Grano är den mångsidigaste producenten av tryckeri- och 
innehållstjänster i Finland och ett av de största företagen inom 

den grafiska branschen i Norden.
I utbudet ingår förutom offset- och digitaltryck även elektronis-
ka tjänster för olika kampanjer och varumärkeshantering samt 
storbildstjänster från affischer till kompletta mässavdelningar.

t i d s k r i f t  f ö r  l i t t e r at u r  o c h  k u lt u r

1/2020

Jonas Eika Ann-Sofi Carlsson Arvo Mets

Rörelse
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lösnummer 12€
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Kulturhuset Karelia fredag 6.11 kl. 16
Presentationen liveströmmas
Leif Höckerstedt är språkvetare och debattör, känd för sitt engagemang för svenskan 
i böcker som Fuskfinnar eller östsvenskar och Svenskan på plats. Han berättar om 
sin nya bok Språk, språk, språk. Perspektivet är svenska i förhållande till migrant-
språk och världsspråk. Boken är egenutgivning vilket författaren ser som ett allt 
mer tänkvärt alternativ i dagens värld.

Leif  
Höckerstedt

Magnus uppträder på Kulturhuset Karelia fredag 6.11 kl. 11.00 
Samtalet liveströmmas
Ekenäsbördiga Magnus Cederlöf kom år 2017 ut med sin första lokalhistoriskt 
förankrade bok. Sedan dess har han låtit publicera ytterligare två böcker med an-
knytning till Västnyland. I år utkom Storstrejken i Ekenäs år 1905. Den sjungande 
revolutionen. Cederlöf eftersträvar i sitt författarskap att belysa lokalhistoriska hän-
delser ur nya synvinklar och sätta in dem i ett vidare sammanhang. Lokalhistoria 
kan vara både spännande, underhållande och tankeväckande!

Magnus 
Cederlöf

13.3.2021

Koko perheen kirjallisuusfestivaali

KIRJAKEKKERIT

Gräv ner en hemlighet på Elverkets gård och se den blomma upp på 
våren. Vi har reserverat ett urval blomlökar för våra besökare att 

plantera ner tillsammans med sin hemlighet. 

GALLERI ELVERKET

SAMLADE HEMLIGHETER 2013–2019
10.10–20.12.2020

Gustav Wasasg.11, Ekenäs
on–sö 11–17

www.proartibus.fi

Möjlighet att plantera sin hemlighet på Elverkets gård kl. 11–17. 
Visningar i utställningen Samlade hemligheter kl. 12, 14 och 16.

Välkommen!

Delta i konst-akten
PLANTERADE HEMLIGHETER

Fredagen den 6.11 kl. 11–17

Följ med Bokkalaset på:       Bokkalaset i Ekenäs       @ Bokkalaset       www.bokkalaset.fi       #Bokkalaset

Emma uppträder mellan författarsamtalen på Kulturhuset Karelia lördag 7.11.
Sångaren Emma Raunio är verksam i Helsingfors och uppvuxen i Ekenäs. Hon 
komponerar, producerar och spelar elektronisk musik där hennes sång ligger i 
centrum. Hennes röst vibrerar mellan de starkaste, sprödaste och mest finstämda 
toner. Emma, som företräder och tolkar många olika genrer, är utbildad vid Sibelius- 
Akademin med sång som huvudämne.

Emma 
Raunio

Två nya SFV-biografier i höst:
Lars-Ivar Ringbom (1901–1971) var professor i konsthistoria vid Åbo 
Akademi, aktiv medlem i den modernistiska Quosego-gruppen samt 
internationell specialist på paradisets ikonografi. Jan-Ivar Lindén 
fångar Ringboms livssyn genom en reflekterande dialog som vinnlägger 
sig om att kritiskt pröva speciellt de filosofiska och epokbundna synsätten. 
Boken illustreras inte enbart av Lars-Ivar Ringboms egna verk, utan även av hans syster 
Lenas konst, som ofta förefaller anknyta till ämnen som var viktiga för Lars-Ivar.

Böckerna utkommer i oktober, beställ på www.boklund.fi 

Många minns John Rosas (1908–1984) som ledare för studentsång i Åbo och 
för tusenhövdade körer. Han skrev också egna verk, men undvek att kalla 
sig kompositör. Som professor vid Åbo Akademi gjorde han stora insatser, 
inte minst då all musik vid akademin 1968 fick hemvist i det nybyggda Sibe-

liusmuseum. Fabian Dahlström beskriver John Rosas väg från hembyn 
Harsböle i Lappträsk till professuren i musikvetenskap och folkdiktsforsk-

ning i Åbo – en väg som hela tiden utmärktes av den nära kontakten med utövad musik.
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Skolornas poesitävling

Barnens & de Ungas bokKalas
Barnens och de Ungas Bokkalas ordnas också i år, men i lite andra former 
än tidigare år. På grund av coronasituationen tar skolorna inte emot fysiska 
besök, så författarna gör virtuella skolbesök.

Annette Ström vid Västnyländska kultursamfundet/Luckan Raseborg håller i 
trådarna för Bokkalasets program för barn och unga. I år kommer skolbesöken 
att ske på distans via storskärm och olika tekniska hjälpmedel. Författarna kom-
mer precis som tidigare år att prata om sina böcker och andra litterära teman, 
men inte besöka skolorna fysiskt. Det blir ingen tvåvägskommunikation men 
frågor kan ställas via den skriftliga chatten. Dessutom kan författarna engagera 
eleverna med små interaktiva uppgifter under det virtuella författarbesöket.

– I dessa coronatider är det så mycket som ställs in. I stället för att göra det ville 
vi hellre ordna allt vi kan virtuellt. På det sättet erbjuds skolorna litterärt pro-
gram och får kontakt med riktiga författare, men i en lite annan form än tidigare 
år, säger Annette.

Det traditionella programmet i bokbussen ersätts med virtuellt program. För 
daghemmen ordnar Maria och Fanni Sundell i stället en inspelad dockteater-
föreställning som dagisarna kan titta på under Bokkalaset via en länk. I Ekenäs 
bibliotek kommer det att ordnas program, men i lite mindre skala än förr om 
åren.

Under Barnens och de Ungas Bokkalas ska Henrika Andersson och Jolin 
Slotte göra virtuella skolbesök i årskurs 6 i Raseborgsskolorna för att inspi-
rera eleverna att skriva poesi. Det ordnas också en poesitävling i skolorna.

På grund av coronasituationen tar skolorna inte emot fysiska besök denna höst, 
så årets skolbesök under Barnens och de Ungas Bokkalas (BUK) blir virtuella. 
Svenskfinlands läsambassadör Henrika Andersson tror inte att det virtuella upp-
lägget i sig är något hinder.

– Eleverna ska få prova på olika sätt att dikta. Vi kommer att göra det stegvis 
där de får en uppgift eller inspirationsspruta åt gången. Sedan pratar vi igen och 
både läser dikt och ger nya förslag på hur man kan prova på att skriva poesi. Vi 
tänker öppna upp allt från blackoutpoesi till hur listor kan bli dikt. Eller varför 
inte skapa en dikt av ditt eget namn, ett akrostikon? Världen är full av märkliga 
och verkliga ting att dikta om!

Henrika ser fram emot poesitävlingen. I egenskap av läsambassadör anser hon 
att all form av läsning och skrivande är roligt och viktigt.

– Poesi är för alla. Det finns inget bäst före-datum och ingen åldersgräns. Att 
leka med ord är alltid roligt. Det blir spännande att läsa alla bidrag och njuta av 
både minidikter, ordvimmel och kakafonipoesi!

Henrika nämner en positiv effekt av coronasituationen: det finns mer tid att 
läsa och skriva nu. Hon ger också några tips på hur man kan komma igång med 
skrivandet.

Foto: Niklas Sandström Foto: IdaLina NyholmHenrika Andersson Jolin Slotte

Samtliga svenskspråkiga Raseborgsskolor deltar i BUK. I årskurs sex ordnas en 
poesitävling under ledning av Svenskfinlands läsambassadör Henrika Andersson 
och författare Jolin Slotte.

– De kommer att ordna ett virtuellt skolbesök där Henrika och Jolin varvar 
prat med olika poesiövningar. Sedan får eleverna ett par veckor tid på sig att 
skriva ihop sina tävlingsbidrag, berättar Annette.

För gymnasiernas del ordnas en föreläsning i Ekenäs och en i Karis. Det är Tove 
Virta som berättar om sin bok om Ekåsens mentalsjukhus. Också studerande vid 
Axxell och Lärkkulla erbjuds möjlighet att ta del av gymnasiernas program. I år 
sker också en del annat av Bokkalasets virtuella program under fredag eftermid-
dag och det är också lämpligt för ungdomar i gymnasieåldern. Det virtuella kon-
ceptet ger alltså skoleleverna bättre möjligheter att delta i också annat program 
än det som arrangeras med skoleleverna som målgrupp.

Det finns också andra positiva sidor med virtuella författarbesök. Det virtuella 
konceptet sparar på författarnas tid, eftersom de inte behöver resa till skolorna. 

– Jag tror inte vi ska överge det helt ens efter coronan. En kombination av vir-
tuellt och fysiskt program skulle vara bäst. Då skulle vi kanske också kunna en-
gagera mer kända och upptagna författare som inte annars har möjlighet att delta 
fysiskt, funderar Annette.

– Lek med orden varje dag. Börja till exempel med att slå upp en tidning eller 
boksida, skriv av tio ord som ”lyser” för dig och gör om det till en dikt. Fyll på 
där det behövs. Du kan också ta en bild och skriva dig in i det du ser eller det du 
tror att har hänt precis innan bilden togs. Ett annat roligt sätt är att skriva på tid 
– sätt äggklockan eller mobilen på sju minuter och skriv fritt på ett enda ord. Vad 
väcker det för minnen, bilder och associationer hos dig? Tänk inte för mycket, 
bara skriv!

Illustration av Jenny Lucander ur boken Min svarta hund.
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Möt cirkusdeckarna Kaspar och Katinka!

Ekenäsbördige Michael Wiander vill inspirera barn att läsa

Dan Höjer (f. 1964) är barnboksförfattare och journalist. På Bokkalaset i 
Ekenäs kommer han bland annat att berätta om Cirkusdeckarna. Dan gör 
virtuella skolbesök i åk 3–4.

– Det handlar om de 11-åriga tvillingarna Kaspar och Katinka som jobbar som 
artister på Cirkus Pommery. De är ute på en ständig turné runtom i Sverige, och 
vart de än kommer så händer det något mystiskt. Det kan handla om inbrott, 
utpressning, tjuvskytte med mera. Men med finurlighet och med hjälp av sina 
fantastiska cirkuskonster lyckas de alltid lösa fallen och ta fast brottslingarna. 
Bok nummer 24 i serien kommer ut i höst, säger Dan.

–  På författarbesöken berättar jag till exempel den mycket märkliga historien 
om hur första boken om Cirkusdeckarna kom till, och även om att jag faktiskt 
själv är allergisk mot cirkus och bara har varit på en halv cirkusföreställning i 
hela mitt liv.

Dan tycker att det bästa med att skriva böcker för barn är att träffa läsarna.
– Jag träffar dem både i levande livet när jag gör författarbesök på skolor och 

bibliotek, men också i alla de brev som de skickar. De är ärliga, raka och kräver 
svar på sina frågor. Några av dem har jag brevväxlat med i 15–20 år, och de är 
sedan länge vuxna. Men böckerna har skapat band mellan oss.

Under skolbesöken brukar Dan göra en liten show där han berättar historier, 
sjunger en låt och framför små skådespel tillsammans med publiken. Eftersom 
coronasituationen gör att besöken i höst blir virtuella fungerar samma sak på 
distans.

– Jag provade på några sådana ”besök” i våras, och de fungerade väldigt bra, 
säger Dan.

Dans bästa tips för att få barn, särskilt pojkar, att läsa:
• Läs själv! (Särskilt om du är pappa till en av dessa pojkar).
• Låt intressanta böcker ligga framme i små högar och ”skräpa”.
• Säg inte: ”Det är jätteviktigt att läsa, annars …” Utan berätta  

 om roligheter du läst och spännande saker du hört ur en bok.

Michael Wiander (f. 1974 i Ekenäs) skriver böcker 
om Dexter Olssons äventyr med målgruppen 
barn i åldern 8–13 år. Böckerna är spännande 
men utan skräck eller monster. 

– Min dotter saknade en bokserie med tjocka, lättlästa 
böcker och det var därför jag började skriva. Böck-
erna kombinerar humor, spänning och intressanta 
fakta eftersom det är vad jag själv ville ha när jag var 
liten, säger Michael.

Målsättningen är att berätta om världens alla länder.
– Det ska bli 12 böcker som berättar om Dexters 

jorden runt-resa. Nästa bok (del 4) handlar om Indien. 
Sedan bär det av till Australien, Kina, Japan, Ryss-
land (2 böcker), Europa, Nordamerika och serien 
avslutas i Sydamerika (del 12).

Michael får kontakt med sitt inre när han skriver för 
barn. 

– Men framförallt är min drivkraft att barn ska fin-
na trygghet och inspiration och slippa vara rädda i 
vår mörka, läskiga och många gånger barnfientliga 
värld. Det är i mångt och mycket ilskan som driver 
mig att skriva, en ilska över hur ond och cynisk vår 
värld är, samt en stark längtan efter att det goda ska 

Foto: Caroline Andersson

segra. Jag försöker inspirera barn till att det går att 
göra skillnad – en enda person kan faktiskt göra värl-
den mycket bättre. 

Att skolbesöken blir virtuella på grund av corona-
situationen är inget problem för Michael som redan 
gjort flera virtuella skolbesök.

– Det är nästan så jag undrar varför jag rest land 
och rike runt när jag lika bra kunde ha besökt Sverige 
virtuellt! Vid virtuella besök brukar jag fokusera på 
centrala delar i min bokpresentation och på frågorna 
som uppstår i klassrummet.

Hur ska man inspirera barn att läsa?
– Det måste vara roligt och fängslande att läsa. Det 

är också viktigt att det finns en igenkänningsfaktor i 
böckerna. Jag tror också att barn vill bli överraskade 
och ha oväntade vändningar i bokens handling. De 
gillar inte när handlingen är för ”platt” och förutsäg-
bar – barn är MYCKET smartare än vi tror. De vill 
bli utmanade och tagna på allvar.

Michael gör virtuella skolbesök i åk 3–4 och  
deltar i Slowcity-poddens Bokkalas-extra. 
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– Klein är en novellsamling om att växa upp, om 
manlighet och om att inte räcka till. Den handlar 
om förväntningarna vi sätter på oss själva och var-
andra. Den är ganska tragikomisk, en stil som jag 
tenderar att dra mig till. Jag började skriva på Klein 
redan 2017 när jag vann tredje pris i novelltävlingen 
Arvid Mörne. Det mesta skrev jag under 2019 när det 
började bli bråttom till deadline, men idéerna har jag 
byggt på i flera år, säger Axel.

När Axel började skriva insåg han att det här var nå-
got annat än berättelserna han skapat i KAJ. Det an-
norlunda formatet skapade en annan sorts innehåll.

– Jag har alltid älskat att skriva och alltid drömt om 
att skriva böcker. Så jag började när jag väl fick tid 
och mod. Jag insåg att man inte kan gå och vänta på 

Foto: Erik Åhman

Foto: Niklas Sandström

Jenny gör virtuella skolbesök i åk 1–2 kring sin senaste bok Min svarta hund.
Jenny Lucander är barnbokskreatör som illustrerat flera hyllade böcker. Lucander 
och Minna Lindebergs bilderbok Vildare, värre, Smilodon nominerades till Rune-
berg Junior 2017, Nordiska rådets pris för barn- och ungdomslitteratur 2017 samt 
Rudolf Koivu-priset för den vackraste bilderboken i Finland 2017.

Jenny 
Lucander

Foto: Timo Kari

Sanna gör virtuella skolbesök i åk 1–2 kring den nya boken Grävling borta. 
Sanna Sofia Vuoris första bilderbok Ägget (2018) med illustrationer av Linda Bonde-
stam nominerades till det prestigefyllda Finlandia Junior-priset 2018. Vuori är en 
aktiv mångsysslare inom barnkultur, bland annat som skapare av den populära 
webbshowen Estrids bokklubb, med barnteater och med utställningsverksamhet 
för dagis- och förskolebarn.

Sanna Sofia
Vuori

Foto: Mikaela Antin

Yvonne gör virtuella skolbesök i åk 5 kring hennes senaste bok  
Tsarens galejor och spökhistorier.
Yvonne Hoffman bor i Vasa och Lappvik och har tre vuxna barn. Hoffman är filo-
sofie magister i svensk litteratur och nordiska och romanska språk. Hon arbetade 
som lektor i svenska vid Vasa universitet 1970–1996. Hoffman är en uppskattad 
författare som skrivit för både vuxna och barn. Hennes böcker tar ofta avstamp i 
historiska händelser. Hon mottog Hugo Bergroth-priset 1999 och Finska statens 
litteraturpris för barn- och ungdomskultur 2003.

Yvonne 
Hoffman

Axel Åhman skriver om manlighet

inspirationen till den där perfekta romanen, då skjuter 
man upp det i all evighet.

Samma tips ger han den som vill börja skriva.
– Skriv! Vänta inte på inspiration utan börja bara. 

Det är lättare att reda upp en dålig text än att skapa 
en helt ny, och även om du måste slänga den så har 
du i alla fall kommit igång, du har sänkt tröskeln. Jag 
har också märkt att det är bra att inte lämna texten 
vid ett slut på en scen eller ett kapitel, utan skriva vi-
dare några meningar på nästa kapitel. På så sätt kom-
mer du dig lättare igång och vidare när du tar tag i 
texten nästa gång.

Axel Åhman är kanske mest känd som medlem i musikgruppen KAJ men har i år debuterat som  
författare med novellsamlingen Klein. Axel gör virtuella skolbesök i åk 7.
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Foto: Niklas Sandström

Hanna gör virtuella skolbesök i åk 9 kring sin nya bok Silver. 
Hanna Ylöstalo, född 1992, är litteraturvetare, redaktör och skribent, hemma från 
Sibbo och bosatt i Helsingfors. Ylöstalo har skrivit skönlitterärt för Tidskriften 
Kontur, Posterstories och antologierna Hästar och Människohundarna. Hon enga-
gerar sig i frågor om frilanskritik och gör litteraturpodcasten Samtal med vänner. 
Silver är hennes debutroman. 

Hanna 
Ylöstalo 

Foto: Jenny Rehnman

Wilma gör virtuella skolbesök i åk 8.
Wilma Möller är född och uppvuxen i Karleby och studerar samhällsvetenskap i 
Umeå med inriktning på freds- och konfliktstudier. I juli debuterade Wilma Möller 
med Allt att vinna, en spänningsroman för ungdomar. Allt att vinna är en fartfylld 
berättelse som utspelar sig i den hierarkiska galoppmiljön och ger en fin inblick i 
den stora kärleken mellan människor och hästar.

Wilma 
Möller
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SVENSKA VECKAN - barnkultur höst 2020 

Lö 7.11 kl. 11-14 Barnens Kalaslördag med non-stop sagostund och pyssel  
på Ekenäs bibliotek i samarbete med Luckan Raseborg och Barnens och de ungas bokkalas. 

Må 2.11 kl. 18 Stjärnfall uppträder med Improvisationsteater  
på Kulturhuset Karelia. Målgrupp: unga från 13 år. Speltid 60 min.

Ons 4.11 kl. 16 Teater Taimine visar pjäsen Leka skogen  
på Kulturhuset Karelia. Målgrupp 7-12 år. Speltid 40 min.

Ons 4.11 kl. 18 Teater Taimine visar pjäsen Ruskigt på riktigt  
på Kulturhuset Karelia. Målgrupp 3-6 år. Speltid 30 min.

Fre 6.11 kl. 18 Svenska dagen firas med Kejsarens nya kläder 
en tvåspråkig fartfylld show framförd av the Red Nose Company  
på TryckeriTeatern. Målgrupp är hela familjen.  Speltid 60 min. 
Alla föreställningar är gratis. Mer info: svenskaveckan.fi 
Boka sittplats via raseborg@luckan.fi eller per tfn 044 0170176.  

LillaLuckan Raseborg
Torggatan 3, 10300 Karis, Raseborg
raseborg.luckan.fi/barnkultur/

© Moomin Characters™

År 2020 har det gått 75 år sedan Tove Jansson gav ut sin första Muminberättelse. 
För att fira det lanserar Moomin Characters kampanjen #VÅRTHAV tillsammans med 
John Nurminens Stiftelse för att samla in pengar till att rädda Östersjön - ett av världens 
mest förorenade hav. 
 
Målet med kampanjen är att samla in 10 miljoner kronor till John Nurminens Stiftelses 
arbete för att rena Östersjön och bevara dess arv för kommande generationer. 
 
Du kan bidra genom att sprida ordet, donera eller köpa kampanjprodukter. Så lite som 
10 euro kan bidra till havets välmående genom att avlägsna ungefär 40 kilo blågröna alger. 

vi har bara ett hav — #vårthav

Donera via Mobile Pay: 93691 
eller www.varthav.fi

Tillståndshavare: John Nurminens Stiftelse. Tillståndsnummer: RA/2016/682 /31.10.2016. Tid och område för anordnande av 
insamling: 1.1.2017–31.12.2021, hela Finland förutom Åland. De medel som samlas in används för att skydda Östersjön och dess kulturarv.  

Barnens och de ungas Bokkalas 2020 sker i år med 
virtuella författarbesök. Läsglädje!

Foto: Ian Granström

Carolina uppträder mellan författarsamtalen på Kulturhuset Karelia fredag 6.11
Carolina Wendelin är en finlandssvensk artist, musiker och låtskrivare från Karis. 
Hennes sätt att arbeta med och kring sin musik omfattar allt från liveuppträdanden 
och samarbeten över musikens gränser till bildkonsten hon skapar till sin musik. 
Carolina studerar till musikpedagogik på yrkeshögskolan Metropolia.

Carolina 
Wendelin
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KATARINA GÄDDNÄS
Bara vara

Höstnyheter!
CHRISTA MICKELSSON
Ett blodkärl som brast

GUSTAV BJÖRKSTRAND
På avstånd ser man klarare

www.fontanamedia.fi 

Biljetter: 019 241 5035 vardagar 9 –16
 samt NetTicket

 7.11 – 5.12.2020

Av FrAnz Arnold & Ernst BAch rEgissör: MikA FAgErudd

vuxen ....................................... 25 €
studerande / pensionär ............. 22 €
barn (under 16 år) .................... 15 € 
grupper (min. 20 personer) ....... 20 €

Köp
lokalt

raseborg.fi
visitraseborg.fi

TOPPEN 
Bok��d��-In�e�n���-Lek���r

Stort urval
SVENSKA
BÖCKER 

Kungsgatan 9, 10600 Ekenäs. Tfn.0192461028

TOPPEN 
Bok��d��-In�e�n���-Lek���r

Stort urval
SVENSKA
BÖCKER 

Kungsgatan 9, 10600 Ekenäs. Tfn.0192461028

KRÄV MER AV DIN BANK

Stationsvägen 6,10600 Ekenäs  |  tel. 019 222 500

När du vill ha banktjänsterna nära dig och en expert 
som förstår dig. Då vill vi hjälpa.

www.sparbanken.fi

EN FRÅGA OM VILJA.

18



Bokkalaset 2020

Bokkalaset firar i år sitt 20-årsjubileum. Under årens lopp har litteraturfestivalen vuxit  
från ett endagsevenemang till en av Svenskfinlands största bokfester. Vi bad några  
av Bokkalasets tidigare medarbetare dela med sig av sina minnen från kalaset.

Då jag bytte ut författarens språk
Jag var konferencier på Bokkalasets supé där författaren Lars Sund berättade 
om sin bok En lycklig liten ö (2007) som utspelar sig i skärgården. I boken talar 
skärgårdsborna en dialekt som Lars Sund har satt ihop av ord lånade från 
flera finlandssvenska dialekter. Den är inte sann alltså, men absolut sannolik 
då man läser den.

Berättelsen börjar ljust humoristiskt, men mörknar snart och blir drama-
tisk då lik börjar flyta i land på ön. Den når enligt mig sin höjdpunkt och 
vändpunkt då en ung flicka sitter ute på öns yttersta udde med en död baby 
i famnen.  Flickan berättar för sin mor på dialekt om sina känslor inför det 
som händer och det hon säger till modern ville jag läsa upp.  För mig gick 
det inte att läsa så som Lars Sund hade skrivit. Talad dialekt är inte bara ord, 
utan minst lika mycket språkets valörer, rytm och melodi.  Det kändes äkta 
först då jag översatte meningarna till min barndoms andra språk – till öst-
nyländsk pernådialekt.

Lars Sund var nöjd med uppläsningen och presentationen.
Gun Spring
pensionerad bibliotekarie
ordförande för Ekenässällskapet 1995–2000

Minnen från Bokkalaset
Ekenässällskapet hade vid starten 1988 en central roll när Villa Snäcksund 
räddades från förfallet. I dag har sällskapet en viktig roll i Bokkalaset som 
blivit ett uppskattat evenemang, en nödvändighet. Sällskapet lever i symbios 
med staden Raseborg, sponsorerna och frivilligorganisationerna. Gemen-
samma krafter ger extrakraft.

Våra uppträdande gäster hjälper oss att göra resor i det förgångna, i nuet 
och i framtiden. På de litterära stigar vi får oss anvisade kan vi finna allt vad 
livet ger; glädje, sorg, vrede, ondska, strävan efter lyckan. Det är inte alltid lätt 
att tolka tidens tecken i det höga mediebruset.

Några ord post mortem av saknad och beundran bör vi dessa dagar rikta 
till två skrivande giganter: Claes Andersson och Jörn Donner. De var ofta 
stjärnor på vår estrad.

Mitt i sitt aktiva, skrivande liv har vi en bukett suveräna kvinnor – inte 
alltid här men ändå med oss: Tua Forsström, Monika Fagerholm, Maria 
Turtschaninoff och Merete Mazzarella. Vilken bygd kan mönstra författare 
med en sådan skaparkraft!
Bengt Bergman
mångårig ordförande i Ekenässällskapet   

Att få och att ge
För mig som modersmålslektor i Ekenäs gymnasium var det både givande 
och naturligt att vara med och planera Bokkalaset. Redan från starten år 
2000 var det klart för arbetsgruppen, försedd med ideell energi och en blyg-
sam budget, att barn och ungdomar ska vara med på ett hörn. 

I min roll kändes det viktigt att försöka öppna dörrar och skapa kontak-
tytor mellan skola och samhälle. Ungdomarna skulle erbjudas litteraturkick-
ar på Bokkalasets arenor och kulturkonsumenterna skulle bjudas på en och 
annan ungdomskick. Ibland lyckades det riktigt bra!

Jag minns med glädje och stolthet Litterära supén 2006. Hundratjugo gäs-
ter på plats och stämningen på topp. På scenen bland annat Monika Fager-
holm, Claes Andersson, Kjell Westö. Och Tua Forsström, tillsammans med 
en grupp gymnasieelever som läste ur sin diktbok Avstånden är kortare om 
natten! Den hade skapats under en litteratur- och konstkurs föregående år 
med just Tua som en sanslöst fin gästlärare. Det gänget fick kvällens längsta 
och varmaste applåder.

År 2010 kom Sofi Oksanens Utrensning ut på svenska, och hennes kong-
eniala översättare Janina Orlov besökte Bokkalaset med en föreläsning om 
konsten att översätta finska och just Oksanens finska till svenska. Det besö-
ket var ett inslag i en gymnasiekurs i finsk-svensk översättning, och det bjöd 
Bokkalaset på en ovanligare synvinkel på litteratur. Vilket språknörden i mig 
gillade.
Lisbet Tuominen, lektor i modersmål

Fram till slutet av 2000-talet levde Bokkalaset mycket på stundens inspira-
tion. Det var krävande att säkerställa finansiering. Jag deltog i Bokkalasets 
arbetsutskott i egenskap av ordförande i Ekenäs stads kulturnämnd.

Då som nu upplevde den svenska spänningsromanen och socialt präglade 
kriminalromanen en blomstringstid. Och det var ingalunda så att tidens stora 
svenska namn stod i kö för att få komma till Bokkalaset i Ekenäs.

Det blev flera rundor av konsultation och förhandlingar innan antikhand-
lare Homans upphovsman och dennes katt Cleo kunde förmås att tacka ja 
till Ekenäs. Jan Mårtenson hade emellertid en sträng tidtabell för besöket i 
småstadshålan Ekenäs. En del av problemet med kommunikationerna lös-
tes med att vår kultursekreterare Matts Blomqvist mötte sin celebre gäst vid 
Vanda-Helsingfors flygplats. Man kunde utandas en stor lättnad. Gästen 
hade identifierats och förpassats i Matts trygga händer.

Väl framme i Ekenäs tillstötte ett för arrangörerna pinsamt problem. Jan 
Mårtenson ville gärna äta middag. Klockans visade dallrade på halvtio och 
gled över. Ingen middag hade planerats! Matts meddelade det dystra beske-
det, som Jan Mårtenson inte alls förstod. 

Men middag blev det!
Dagen efter var det lätt att förnimma Jan Mårtenson inte alls var nöjd med 

hur han hade tagits emot i Ekenäs. Men vi i provinsen hade fått ett lärostycke 
och en erfarenhet för livet. Bokkalaset blev, tror jag, också den gången en 
veritabel framgång. 
Ralf Friberg, fd. ordförande i Ekenäs stads kulturnämnd

Det heter debyy
Det heter debyy avbröt mig min lärare i gymnasiet då jag höll föredrag om 
Somerset Maugham. Det gjorde mig för långa tider rädd för att uppträda. 
Den rädslan gjorde jag mig så småningom av med. Jag har undervisat, före-
läst, varit speaker och hållit tal otaliga gånger, men intervjuer inför publik 
har jag vägrat åta mig.

Vid ett av Bokkalasen intervjuade jag ändå Monika Fagerholm, om jag 
minns rätt handlade det om hennes roman Den amerikanska flickan. Jag på-
stod att något i romanen förblev oklart. Monika skrattade högt och sade att 
jag hade fel, förklaringen fanns där. Genant!

Vid ett annat kalas, efter den litterära supén, kom en del författare och vän-
ner hem till mig för eftersläckning. Bland dem Björn Ranelid, som jag kom 
ihåg från ett debutantseminarium i början av 80-talet. Björn kom gapskrat-
tande ut från toaletten. Han roades av litet plakat som jag hängt där. Texten 
på det löd och lyder: ”Snälla, sitt ner när ni pinkar!” På bilden sitter en man 
på golvet och försöker träffa rätt i toalettskålen.

Vid samma tillfälle frågade jag Björn om han mindes mig från debutant-
seminariet. Det gjorde han, sa han, och frågade om vi kysstes. Det gjorde vi 
inte. 
MaryAnn Bäcksbacka, kulturredaktör, idémakare för Bokkalaset

Jag minns 2014 då Birgitta Nyström fixade in Mark Levengood för att titta på 
Helene Schjerfbeck-tavlorna på det stängda Ekta-museet. Mark var mycket 
populär: alla rymdes inte in på Karelia för att lyssna på honom. 

2014 hade vi även Anna Jansson på besök i såväl skolor som på Karelia. 
Deckardrottningen, som också skrivit deckare för barn visade sig vara den 
mest sympatiska och anspråkslösa av alla bestsellerförfattare. Ja, hon var det 
året den mest utlånade författaren på svenska bibliotek. Och nej, hon behöv-
de ingen sponsad bil, hon promenerade, hon shoppade alla sina julklappar 
i Ekenäs och hon skaffade sig en långklänning på Emmaus. Och då det var 
knappt om deltagare i Poetry slammet, vilket hon råkade höra om, anmälde 
Anna Jansson sig till tävlingen. Hon skrev ett par dikter på stående fot. Hon 
vann inte poesitävlingen, men hon vann våra hjärtan. 
Bitte Westerlund jobbade med bokkalasen 2010 till 2017

Minnen från Bokkalaset
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Bokkalaset 2020

Träffa våra författare 
på Bokkalaset!

Barnens och de ungas Bokkalas

Otto Gabrielsson Merete Mazzarella Marcus Rosenlund

Peter Sandström Sofia Torvalds

Jenny Lucander Wilma Möller Axel Åhman

SCHILDTS & 
SÖDERSTRÖMS

Förlaget på kalaset!

Kjell Westö
TRITONUS - EN 

SKÄRGÅRDSBERÄTTELSE

Ann-Luise Bertell
HEIMAN

Juha Itkonen
ALLT ETT UNDER

Jeanette 
Björkqvist och 

Kenneth Eriksson
HÅRD MOT DE HÅRDA

Milja Sarkola
MITT KAPITAL

Sanna Sofia Vuori
GRÄVLING BORTA

Minna Lindeberg
TILLSAMMANS SKA DET 

VARA VI TVÅ

Hanna Ylöstalo
SILVER

Henrika Andersson
NAGU-NALLE OCH 
KASTASDJUREN

www.forlaget.com

Plocka upplevelser från 
kulturstaden Raseborgs nya 
evenemangskalender
evenemang.raseborg.fi

Poimi elämyksiä kulttuuri-
kaupunki Raaseporin uudesta 
tapahtumakalenterista
tapahtumat.raasepori.fi 

VISIT RASEBORG

Möt våra författare !

 PETER SANDSTRÖMELLEN STRÖMBERG

ALFRED BACKA  HEIDI VON WRIGHT

ANNA GULLICHSEN  CARA KNUUTINEN

litteratur.sets.fi

 Barnens  
 bokkalas 

 Bok-  
 kalaset 

KARTA
1. Kulturhuset Karelia Skillnadsgatan 11 
2. Ekenäs bibliotek Raseborgsvägen 8
3. Villa Smakhus Seminariestigen 6
4. Lounge Bar Gustavo Norra Strandgatan 1
5. Ekenäs Stadshotell Norra Strandgatan 1
6. Motel Marine Kammakaregatan 4
7. Ekenäs resecentrum Gustav Wasas gata 11
8. Bio Forum Helene Schjerfbecksgatan 5
9. Församlingshemmet Raseborgsvägen 7
10. Ekenäs kyrka Stora Kyrkogatan 18

www.ekenassallskapet.fi

E k E n ä s s ä l l s k a p E t
•  är medarrangör för Bokkalaset.
•  ordnar informationsmöten, temaresor och utfärder.
• ordnar konstutställningar på oväntade platser.
•  värnar om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och   
 miljöer i Ekenäs.

B l i  m E d l E m !

Bokkalaset 2018
Arrangörer: Ekenässällskapet r.f., Västnylänska  
kultursamfundet r.f., Raseborgs stads kulturtjänster
Producent: Michaela von Hellens
Styrgrupp: Monica Örnmark, Annette Ström,  
Sanna Himmelroos, Mikael Enberg
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L J U D B O K !

PÅ KALASET!
forlaget.com

BUSSTRANSPORT FRÅN KIASMA
Nylands Litteraturförening ordnar som tidigare år busstransport från 
Helsingfors till Ekenäs lördagen 10.11. Bussen startar utanför Kiasma 
kl. 8.30 och startar tillbaka ca kl.16.15. Bussen tur- och retur kostar 
10 euro. Man behöver inte boka plats på förhand.

Upplev
advent i våra kyrkor!

Vi sjunger Hosianna tillsammans söndag 29.11 
klockan 10 i Ekenäs kyrka. 

Välkommen också du!
Ekenäsnejdens¤

svenska
församling

Tenala kyrka kl. 10 | Bromarvs kyrka kl. 12 | Snappertuna kyrka kl. 12

STORSTRE JKEN I EKENÄS ÅR 1905
– Den sjungande revolutionen
Författare: Magnus Cederlöf. Pris 30 €
Ny bok om ett dramatiskt  skede i Ekenäs och Finlands historia.  Storstrej-
ken var en landsomfattande strejkrörelse som spred sig också till Ekenäs.

NALLE LINDQVIST 
- Krögarkungen som aldrig gav upp
Författare: Kjell Ekholm. Pris 30 €
Nalle Lindqvist startade diskotek Gnägget och han har  
ägt under sin krögarkarriär nio restauranger såsom  
Gästis, Knipan, Strandhotellet, Socis och Sunnan.
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Gåvotips!

Köp i bokhandeln, Luckan Raseborg  eller vår webbshop! 

RÖSTER FRÅN EKÅSEN
 - 100 år av berättelser från ett mentalsjukhus
Författare: Tove Virta. Pris 35 €
Den här boken gläntar på mentalsjukhusets dörr för att få  
höra personliga historier från sjukhusets närmare 100 år  
långa historia 1924-2016 om livet på sjukhuset i Ekenäs. 

NALLE LINDQVIST
Krögarkungen som aldrig gav upp

Kjell Ekholm
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